Virkkaa japanilainen
Tawashi-pesin

ohje
Avoinna
ympäri
vuoden!

Riitta Eeronheimo

Tawashi on helppo ja
nopea virkata, koska saat
toistaa samanlaista kerrosta koko työn ajan. Tarvitset
Tawashiin n. 60 g Veerapellavalankaa ja nro 4 virkkuukoukun sekä kokoamiseen tylpän kanavaneulan.
Veera-pellavalankaa voit
ostaa taitokeskuksesta.
Tawashia voit käyttää
paitsi saunassa ja suihkussa,
myös tiskatessa ja siivotessa
ja se on hyvä pestä tarpeen
mukaan 60 asteessa.
Hyvä idea on tehdä jokaiselle
perheenjäsenelle
oman värinen Tawashi ja
samaa ideaa voi toteuttaa
vaikka mökkituliaisena.
Eri kokoisia Tawasheja
saat lisäämällä kiinteiden
silmukoiden ja puolipylväitten ja samalla virkattavien kerrosten määrää.

TYÖOHJE:
Virkkaa aloitusketjuksi 25
ketjusilmukkaa. Virkkaa jatkossa jokaiseen edellisen
kerroksen silmukkaan yksi
uusi silmukka.
Aloita krs:n virkkaaminen
aina toisesta silmukasta
koukusta lukien.
ks = kiinteä silmukka, pp
= puolipylväs, p = pylväs

Herra Hakkaraisen hurjan hauska
autopiha avoinna jo toukokuussa!

www.herrahakkaraisentalo.net

Tammi-huhtikuu: pääsylippu 5–6€/hlö, alle 2 v. ilmaiseksi
Toukokuu: pääsylippu 7–8€/hlö, alle 2v. ilmaiseksi
Avoinna ma-pe 10–17, la 10–16
Marttilankatu 10, Sastamala, p. 03 511 2179

Kun tekijällä on merkitystä.
Itsetehty kesäinen tuliainen. Rouheita pellavaisia Tawasheja ja käsintehtyjä saippuoita.
1. krs: Virkkaa 3 x ks, 3 x
pp, 12 x p, 3 x pp, 3 x ks ja 1
kjs kääntymiseen.
2.krs: Virkkaa seuraavat
kerrokset aina silmukan
takareunaan. Virkkaa 3 x ks,
3 x pp, 12 x p, 3 x pp, 3 x ks
ja 1 kjs kääntymiseen.
3. – 26. krs: Virkkaa kaikki kerrokset kuten 2. krs.
Vedä lanka viimeisen silmukan läpi ja jätä 50 cm
lankaa ompeluihin.

Ompele alku- ja loppureuna yhteen luotospistoin.
Pujota lanka neulalla
Tawashin toiseen reunaan
jokaisen koholla olevan
kahden silmukan läpi, kiristä langalla reuna suppuun
ja päättele nurjalle.
Ota uusi pätkä lankaa,
kiinnitä se toiseen avoimeen
reunaa ja ompele reuna
samalla tavalla suppuun.

Osta lahjaksi Taito-seteli!

Virkkaa samasta langasta
halutessasi toiselle puolelle
tawashia 20 ketjusilmukan
lenkki. Lenkin virkkaaminen on helpompaa aloittaa
virkkaamalla
ensimmäinen ketjusilmukka työn
läpi. Lenkistä Tawashi on
helppo ripustaa ilmavasti
kuivumaan. Kiinnitä lenkin
toinen pää Tawashiin ja
pujottele langanpäät pesimen sisään.

13.-19.4.

10€

Uudet keittiöpyyhkeet Taito Shopista!

2015

KEVÄT 2015
Julkaisija: TaitoSatakunta ry
Osoite: Marttilankatu 10,
38200 SASTAMALA
puh. (03) 5113597
Päätoimittaja:
Hanna-Leena Rossi
Toimituskunta:
Riitta Eeronheimo, Reija

(Myös muita kuoseja.)

Taito Shop, Itäpuisto 13, Pori, puh. 044 383 4900
av. ma 10-18, ti–pe 10–17 ja la 10–14
Hanna-Leena Rossi

Peuraniemi ja Satu Ojala
Sivunvalmistus ja taitto:
Huittisten Sanomalehti Oy
Painopaikka: Westpoint,
Rauma
Kansikuva: Malliston tunikoita esittelevät Virve Tuomi
(vas.) ja Reija Peuraniemi.

Lahjan ostaminen voi joskus olla vaikeaa.
Silloin kannattaa antaa lahjan saajan itse päättää!

Taito-seteli on vaihtoehto Sinulle, joka haluat antaa
lahjaksi palveluja, elämyksiä tai hyvää mieltä.

Taito-setelillä voi osallistua Taitokeskuksen kurssille tai
sillä voi ostaa setelissä näkyvällä summalla
käsityömateriaaleja Taitokeskuksesta.

TULOSSA HUHTIKUUSSA
MYYNTIIN TAITOKESKUKSIIN

Taito-seteleitä myyvät Taitokeskukset
Huittinen, Kankaanpää, Noormarkku, Pori, Rauma ja Sastamala.
Setelillä voi maksaa kurssi- ja päivämaksuja sekä
ostaa materiaaleja. (Taitokeskuksen omat kurssit).
Taito Satakunta ry:n toimipisteistä ostetut Taito-setelit
käyvät maksuvälineenä kaikissa yhdistyksen taitokeskuksissa.

Tervetuloa
Taito Satakunta ry:n

VUOSIKOKOUKSEEN
torstaina 9.4.2015
Kotiseututalo Kaharille
Museotie 14,
29600 Noormarkku.

Kuvaaja Juha Ylitalo

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
Kahvitarjoilu klo 18.00.
Kokous klo 18.30.–19.30
Tarjoilun vuoksi pyydämme ilmoittautumaan ti 7.4.2015 mennessä
lähimpään taitokeskukseen tai Hanna-Leena Rossi puh. 03 511 3597,
hanna-leena.rossi@taitosatakunta.fi
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